
Jaką wybrać szkołę?



Schemat szkolnictwa w Polsce



Na początek

Polecam kilka ciekawych i darmowych 

testów na podstawie, których można 

określić własne predyspozycje 

zawodowe.

http://www.interaktywnaedukacja.pl/?ca

t=38&fbclid=IwAR2XqJLClvJ_q01-

0AEfh_X6MbB_p9mcBMNh5tP7zOEj_nR_CEjAHS

15dkY

http://www.interaktywnaedukacja.pl/?cat=38&fbclid=IwAR2XqJLClvJ_q01-0AEfh_X6MbB_p9mcBMNh5tP7zOEj_nR_CEjAHS15dkY


Branżowa Szkoła

I Stopnia

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje 

kształcenie ogólne i zawodowe.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej 

kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w 

zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu 

technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole 

II Stopnia.



Technikum

• Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Nauka trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne      

i zawodowe.

Po ukończeniu i zdaniu egzaminu kwalifikacji 

zawodowych absolwent uzyska dyplom potwierdzający 

tytuł technika

Może przystąpić również do egzaminu 

maturalnego, który jest przepustką do podjęcia 

studiów wyższych.

https://zawody.kwalifikacjezawodowe.info
/s/3505/74627-Wybierz-zawod-dla-
siebie.htm?c2=574



Liceum ogólnokształcące

• Nauka trwa 4 lata. 

By uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej 

ukończyć szkołę podstawową i przystąpić do egzaminu 

ósmoklasisty. Profile w liceach ogólnokształcących dają 

możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba 

może wynosić od 2 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy 

dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w 

języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość 

przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, 

absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub szkole 

wyższej (wymagane świadectwo dojrzałości).

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Egzamin_%C3%B3smoklasisty
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_policealna
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Uczelnia
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Egzamin_dojrza%C5%82o%C5%9Bci


Wybór szkoły- co warto wziąć pod uwagę?

Cechy szkoły:

• profile klas i języki obce, jakich uczą się uczniowie w danej szkole

• progi punktowe, czyli to, ile punktów trzeba było mieć w poprzednich latach, by dostać się do 
szkoły, do danej klasy (różnice między klasami w danej szkole mogą być dość istotne)

• liczebność klas

• doświadczenie nauczycieli w pracy z licealistami

• koła zainteresowań, jakie proponują nauczyciele. Dobrze, jeśli poza standardowymi kołami 
przedmiotowymi jest coś jeszcze – koło teatralne, chór, gazetka szkolna, koło rycerskie, sztuk 
walki, artystyczne, informatyczne….

• inicjatywy realizowane przez uczniów, np. festiwal sztuk, akcje charytatywne, proekologiczne, 
noce filmowe

• misja i wizja szkoły: cele jakie sobie stawiają nauczyciele, wizję tego, jakiego absolwenta 
chcą wypuścić po kilku latach wspólnej pracy

• jacy uczniowie wybierają najczęściej tą szkołę.

Cechy dziecka

• Co lubi? A czego nienawidzi się uczyć?

• Jakie przedmioty sprawiają mu przyjemność, jakie są ok, jakie są dużym problemem? Czy to, 
jakie lubi przedmioty, to kwestia nauczyciela czy raczej możliwości i chęci dziecka?

• Czym się interesuje, o czym chętnie czyta, ogląda filmiki w internecie, o co pyta?

• Czy ma jakieś trudności w nauce, specyficzne problemy? Czy ma jakieś problemy zdrowotne? Np. 
alergie, problemy kardiologiczne, które mogą uniemożliwić naukę w klasie sportowej lub 
konkretnym technikum czy szkole branżowej.

• Jakie ma ambicje? Czy mówi o studiach, o zawodach, które wymagają wyższego wykształcenia, a 
może wręcz przeciwnie widzi się w rzemieślniczym zawodzie?

• Jakie ma wyniki szkolnych egzaminów próbnych?



O przyjęciu do szkoły 

decydują zdobyte 

punkty.



Egzamin jest obowiązkowy      

i jest warunkiem 

koniecznym do ukończenia 

szkoły

• https://cke.gov.pl/egzamin-

osmoklasisty/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/


Niezbędnik 

ósmoklasisty☺

• https://wakelet.com/wake/xq

hfpP_oBM-cqKiq33tqc

https://wakelet.com/wake/xqhfpP_oBM-cqKiq33tqc


Zachęcam do 

zapoznania się

Żródło:

ttps://www.facebook.com/GdyniaSP31/


